Ljubljana, 21. 5. 2019
OBVESTILO O VPISU
Vse učenke in učence, ki so prijavljeni v program BOLNIČAR NEGOVALEC obveščamo, da bomo v prvi
letnik sprejeli vse,
ki bodo lahko pravočasno dostavili vse zahtevane dokumente.

PRINOS DOKUMENTOV bo potekal po točno določenem razporedu v sredo, 19. 6. 2019, v
mali telovadnici (1. nadstropje) Srednje zdravstvene šole Ljubljana na Poljanski cesti 61.
Prosimo, da se držite dogovorjene ure za vpis. S tem se bomo izognili nepotrebni gneči.

sreda, 19. 6. 2019



učenci s priimkom z začetno črko A - L
učenci s priimkom z začetno črko M - Ž

13.00- 14.00
14.00- 14.45

Obvezni dokumenti za vpis so:


originalno SPRIČEVALO za 7., 8. in 9. razred;



fotokopije spričeval za 7., 8. in 8. razred;



originalno cepilno knjižico;



fotokopijo cepilne knjižice;



fotokopija osebne izkaznice ali potnega lista;



fotografijo za dokumente, ki ni starejša od treh mesecev;



izpolnjen priloženi OBRAZEC ZA OCENE.

V primeru, da se ne nameravate vpisati, to pravočasno sporočite na telefonsko številko 01
300 16 16.
Lep pozdrav!
Maja KLANČIČ
šolska psihologinja
(vodja vpisa)
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Obvezni dokumenti za vpis so:


originalno SPRIČEVALO za 1. in 2. letnik nižjega poklicnega izobraževanja;



fotokopije spričeval za 1. in 2. letnik nižjega poklicnega izobraževanja;



originalno spričevalo zaključnega izpita;



fotokopija spričevala zaključnega izpita



originalno cepilno knjižico;



fotokopijo cepilne knjižice;



fotokopija osebne izkaznice ali potnega lista;



fotografijo za dokumente, ki ni starejša od treh mesecev;



izpolnjen priloženi OBRAZEC ZA OCENE.
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